KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Číslo zmluvy : 1/2017

- KZ

I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Predávajúci :
FC Spartak Trnava, a. s., Koniarekova 19, 917 21 Trnava
v zastúpení predseda predstavenstva Mgr. Dušan Keketi
a podpredseda predstavenstva Michal Pethö
bankové spojenie:
IČO : 36247057
DIČ : 2021641776
IČ pre DPH : SK 2021641776
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sa, vložka č.: 10229/T
1.2 Kupujúci :
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava
v zastúpení riaditeľ Ing. Martin Turčan
bankové spojenie :
IČO : 00598 135
DIČ : 2021190963
IČ pre DPH : SK2021190963
II.
PREDMET ZMLUVY
2.1 Predávajúci sa zaväzuje podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. odpredať kupujúcemu
profesionálne fitness zariadenia s príslušenstvom špecifikované v Prílohe č. 1.
2.2 Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy dodaný v súlade s touto zmluvou prevziať a uhradiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
III.
ČAS A MIESTO DODANIA
3.1 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II. najneskôr
do 28. 02. 2017.
3.2 Miestom dodania je objekt Mestskej športovej haly, Rybníkova 15, Trnava.

IV.
ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU ZMLUVY
4.1 Povinnosť dodať predmet zmluvy riadne a v dohodnutom čase splní predávajúci jeho odovzdaním kupujúcemu v čase a na mieste dodania v zmysle čl. III.
4.2 Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy potvrdia zmluvné strany podpisom na preberacom protokole.
V.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1 Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v sume 1,20 eur s DPH, slovom jedno
euro 20 centov vrátane DPH, v členení:
cena bez DPH:
1,00 €
DPH 20 %:
0,20 €
cena celkom s DPH:
1,20 €

5.2 Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru po prevzatí predmetu zmluvy kupujúcim, jej neoddeliteľnou súčasťou je protokol podľa bodu 4.2 tejto zmluvy.
5.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
5.4 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne platných právnych predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, kupujúci je oprávnený vrátiť ju do termínu splatnosti predávajúcemu na doplnenie. V takomto prípade sa preruší
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry
kupujúcemu.
VI.
ZMLUVNÉ POKUTY
6.1 V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania dohodnutý v čl. III. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy za každý deň
omeškania.
6.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci nárok na poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
VII.
OSTATNÉ USTANOVENIA
7.1 Predávajúci vyhlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.
7.2 Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej
ceny a kupujúci je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu
alebo poškodeniu dodaného tovaru, až do momentu zaplatenia kúpnej ceny. Kupujúci akceptuje toto vlastnícke právo predávajúceho a súčasne vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov týkajúcich sa vlastníckeho práva.
7.3 Kupujúci je povinný na vady zrejmé už pri prevzatí tovaru upozorniť predávajúceho na mieste
a v rozsahu vadného plnenia je oprávnený prevzatie odmietnuť, o čom spíšu zmluvné strany
zápis.
7.4 V prípade podstatného porušenia zmluvy má ktorákoľvek zo strán právo od zmluvy odstúpiť.

VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1

8.2
8.3
8.4

8.5

Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží kupujúci a jeden rovnopis obdrží
predávajúci.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy kultúrnych a športových zariadení mesta
Trnava ( www.skasz.trnava.sk ).
Zmluva bola zverejnená dňa : 17.2.2017 .......................................

Príloha č. 1: Zoznam fitness zariadení a príslušenstva

V Trnave, dňa: 16. 02. 2017

..................................................
predávajúci

..................................................
kupujúci

Príloha č. 1
ZOZNAM FITNESS ZARIADENÍ A PRÍSLUŠENSTVA

Por.
č.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Názov zariadenia
Lavička na posilňovanie brušného svalstva K10
Hyperextenzia K21
Kladkový systém K30
Prednožovanie K53
Zanožovanie K54
Legpress horizontálny K61
Bicykel - KOHI spinning
Kovová rebrina K14
Stojan na kotúče K26
Závažia - kotúče KOHI UNIVERZAL K89 20 kg
Závažia - kotúče KOHI UNIVERZAL K89 15 kg
Závažia - kotúče KOHI UNIVERZAL K89 2,5 kg
Závažia - kotúče KOHI UNIVERZAL K89 1,2 kg
Stojan na činky K25
Stojan na činky nakladacie jednoručné K110
Tyčky s uzávermi K78 1600 mm

Rozmery (v mm)
šxdxv
450 x 1800 x 950
700 x 1200 x 800
600 x 800 x 2200
800 x 1350 x 1950
800 x 2200 x 1950
1300 x2300 x 1700

500 x 500 x 1100

Počet
ks
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
1
2

